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Utställningen Det kan vara något som havet lägger upp 
framför mina fötter med konstnären Carin Ellberg pågår 
t.o.m. 29 januari 2023. Årets första månad är fylld av 
aktiviteter på Nordiska Akvarellmuseet. Inte minst: 
under utställningens sista vecka anordnar anordnar 
museet och Vänföreningen tillsammans en fullspäckad 
konstkväll på museet med massa festligheter. Missa inte 
det – skriv in 25 januari i kalendern!

BORTOM STRECKEN 12.2 –16.4 2023

I bilderboken finns ett särskilt väsen, dess kraft är omistlig 
och har förmågan att påverka oss djupt. Där texten leder 
oss in i berättelsen tar bilderna vid och ger utrymme åt 
vår fantasi. Här finns plats för skratt och gråt, rädsla och 
tröst.
 
I utställningen visas verk av tre bilderboksmakare: 
Anna Höglund, Pija Lindenbaum och Ida Sundin Asp. 
Utställningens syfte är att rikta blicken mot bilderbokens 
möjligheter att nå både vuxna och barn. I urvalet 
synliggörs bilderbokens förmåga att gestalta komplexa 
frågor i vår värld och svåra skeenden i våra liv.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR 2023

Efter Bortom strecken följer sommarens stora utställning: 
Animal Kingdom. Tidiga illustrationer av djurriket och 
växtlighet fortsätter att 
inspirera konstnärer i vår 
tid. Utställningen består 
av två sammanlänkade 
delar. Historiska verk, vars 
syfte var att vetenskapligt 
undersöka och systema-
tisera naturens mångfald, 
presenteras i dialog med 
modern konst som på ett 
djupt sätt gestaltar vår tids 
stora utmaningar inom  
ekologi, klimatfrågor och 
utrotning.
 
Med grunden i Nordiska 
Akvarellmuseets samling 
närmar vi oss därefter konsten via själva akvarelltekniken 
under höstutställningen 2023. Akvarelltekniken bär på 
en lång historia, med såväl möjligheter som begräns-
ningar. Hur närmar sig samtida konstnärer det traditions- 
tyngda mediet? Vi vill ge besökarna både en fysisk 
och visuell upplevelse av akvarellen. Därför kommer 
utställningen innehålla möjligheter att både se och göra.

Foto: Per Pixel Petersson

 Pija Lindenbaum, ur Vitvivan och Gullsippan. Utgiven av Lilla Piratförlaget 2021

Nordiska Akvarellmuseet önskar alla vänner God Jul & Gott Nytt År!
Från oss alla till er alla, varmt tack för gott samarbete och ett ovärderligt stöd under året som gått!

Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur, 
plate 8, 1899–1904

Förhandsvisning av vårens 
utställningar för Vänföreningen 

fredag 10 februari kl. 18



akvarellspegeln

Advent med alla levande ljus i decembermörkret i väntan på 
julens ankomst. En fullsatt och stämningsfull konsert på 

första advent med Linnea Agorastos och Johan Olofsson 
som bjöd på en varierad sångkavalkad av julens 
musik blandat med vishetsord. Unge Gillis steg fram i 

rampljuset och sjöng med Johan. Vi fick lyssna till bl.a. 
Adams julsång, Halleluja och Stilla Natt. En fin kväll 
tillsammans.
Decemberresan till Köpenhamn och Louisiana blev 
verklighet igen efter pandemiuppehållet.

Vi kallar redan nu till föreningens årsmöte söndag 
19 mars 2023. Mer information i Akvarellspegeln 
för februari. Direkt efter årsmötet blir det underhållning  
och konsert med populära Vier Brillen - Hisingens 
nationalorkester.

Boka redan nu kvällen på museet 25 januari och möt 
oss i Vänföreningen, Carin Ellberg och andra konstnärer 
för samtal, visningar, vinterbad m.m. Se mer om 
programmet på museets hemsida.
Styrelsen önskar GOD JUL & Gott Nytt År och  
Tack för 2022.
                                                                                 Per Jensnäs

Ordföranden har ordet

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet.

+46 (0)304 67 00 27   |   www.restaurangvatten.se

Öppettider finns på vår hemsida. Välkomna!

Har du betalat årsavgiften?

Volontärerna sommaren 2022
Efter två somrar med pandemi kunde vi starta volontär-
arbetet på Akvarellmuseet i år. Vi fick nytt arbetsbord 
närmare ingången och kunde nå besökarna tidigare.  
Vi är ofta två stycken, som samarbetar med att svara på 
frågor om museet, Tjörn eller Vänföreningen. Vi har fått 
många nya medlemmar i sommar.
I november bjöd Vänföreningen på lunch på Vatten 
för alla volontärer, som jobbat under sommaren.
Både Jonte Nynäs, pedagogisk ledare på museet, och 
Vänföreningen tackade för arbetet och Jonte hälsade  
från styrelsen och museichef Bera Nordal för att vi 
gjorde ett mycket bra jobb för museet.
Nya volontärer är välkomna till vår grupp. Anmäl er till 
Susanne Samsson Pettersson eller Jane Ringenson, som 
tar över som ledare efter mig.

Barbro Carlsson

Årsavgift: 200 kr för enskild medlem, 350 kr för par  
på samma adress och 2000 kr för företag. Avgiften  
sätts in på bankgiro 5014-8139. Swish: 1232124964. 
Utländska medlemmar:
IBAN-nummer SE95 0835 6807 3054 4814. Bicode 
SWEDSESS. Märk inbetalningen med namn, adress  
ev medlemsnummer och mailadress.

Årsavgift och medlemskort 2023

Ge bort i Julklapp!!
1 års medlemskap i Vänföreningen! 

Betala in 200:- på föreningens bg 5014-8139 
och ange din väns adress. 
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Kallelse 
Årsmöte 2023

Söndag den 19 mars kl 13
på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn 

Väck kreativiteten under årets början
28 januari 
Linjens rörelse
En heldagsworkshop där vi kombinerar dans med 
bildskapande. Inga förkunskaper krävs – det viktigaste 
är att du är nyfiken på att låta upplevelsen stå i centrum. 
Kursledare är Ann-Charlotte Fogel, konstnär och dans-
pedagog, och Jonte Nynäs, konstpedagog.
 
10–12 mars
Akvarellkunskap – samspelet mellan vatten,
papper och färg
I denna kurs går vi på djupet med hur akvarellmåleri 
fungerar. Vi varvar måleri med experiment och får insikter 
om hur fysik och kemi påverkar resultatet. Kursledare 
Alexandra Walsh är bildkonstnär och disputerad kemist.

Vi bryr oss om Tjörn

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2023

Avgift 2023

Enskild medlem  200 kr

Makar/sambor 350 kr

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet

Medlemsnr:  ...............................................................

VIER BRILLEN
På Akvarellmuseets scen gästas vi av  
Hisingens nationalorkester.
Söndag 19 mars kl. 14  
Direkt efter Vänföreningens årsmöte.
Medlemmar fri entré. Övriga blir medlem för 200.- 
eller 350.- för makar/sambor.
Förboka SMS 0703-001712
www.vierbrillen.se

Anmäl dig till museets nyhetsbrev 
Missa ingenting som händer på museet. Prenumerera 
på vårt digitala utskick och få nyheter till din e-post. 
Scanna QR-koden här ovan för att komma till anmälan 
eller fyll i din e-postadress på vår hemsida. 
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akvarellspegeln
Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32  Skärhamn, Sverige.  
Bankgiro 5014-8139. Ibannummer SE95 8000 0835 6807 3054 4814. Bicode SWEDSESS 
Medlemsavgift: 200:- för enskild medlem, 350:- för makar/sambor och 2000:- för företag
E-post:  kontakt@akvarellmuseetsvanner.se   Hemsida: www.akvarellmuseetsvanner.se  
Redaktör och ansvarig utgivare: Carl-Axel Lago +46 (0)707 33 79 61  E-post:  carlaxellago@gmail.com 

Vänföreningen
Nordiska Akvarellmuseet
Södra Hamnen 6
SE-471 32 SKÄRHAMN
SVERIGE

B Porto Betalt
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B Porto Betalt

Tidigt på lördag morgon samlades entusiastiska 
vänner för den traditionella julresan. Efter incheckning 
på vårt hotell gick några av oss för att besöka Glypto-
teket. Det uppfördes av bryggmästare Carl Jacobsen 
(1842-1914) som skapade denna enastående samling 
med hjälp av intäkterna från sitt bryggeri, Ny Carlsberg. 

Vinterträdgården är Glyptotekets frodiga mittpunkt 
och där stannade vi i beundran av denna härliga 
oas innan vi gick vidare för att gå på upptäcktsfärd 
bland marmorbyster, målningar och mumier i en av 
Köpenhamns vackraste kulturoaser med över 10.000 
verk och arkeologiska föremål. Stort intresse ägnades 
särskilt åt museets samling av fransk konst från 1800 
och specialutställningen Den lilla salongen – Paul Gauguin 
och den danska kopplingen, som fokuserar på den franska 
konstnärens vistelse i Köpenhamn (november 1884 – 
maj 1885). Utställningen visar 13 verk av Paul Gauguin  
(1848 – 1903) ur museets samling.

 
Söndag morgon var det 
dags för den stora konst-
utställningen på Louisiana  
THE COLD EYE 
– TYSKLAND PÅ 
1920-TALET
– En resa genom det 

brusande och explosiva konstnärliga och kulturella 
livet i 1920-talets Weimar-republik. I centrum står 

tidens betydelsefulla rörelse Neue Sachlichkeit med 
en både sober, krass och satirisk realism. Utställningen 
erbjuder mer än 500 verk av 90 konstnärer och fyller 
hela museets södra flygel. Den blandar måleri, teckning, 
foto, arkitektur, design, film, teater, litteratur och 
musik. Här i tematiska kapitel, ligger fokus på tidens 
betydande konstnärliga trend ”Neue Sachlichkeit”. 
Likheterna med vår tid är påfallande och Louisianas 
katalog hänvisar till tv-succen ”Babylon Berlin”. 

”Det kalla ögat” inleds med filmbilder från Berlins 
myllrande folkliv på 20-talet, följt av tidens högst 
speciella porträttkonst, ett av sju teman. Det första 
blickfånget där vännerna fastnade var Otto Dix 
sanslöst fräcka och satiriska porträtt av journalisten 
Sylvia von Harden. Senare blev Georg Grosz porträtt 
av författaren Max Herrmann-Neiße föremål för 
många kommentarer kring skoningslösa detaljer. 
Utöver Porträtt är utställningen uppdelad i ytterligare 
sex teman: Stilleben, Standardisering, Rationalitet, 
Nya gränser, Baksidan, Teater-musik-litteratur. Den 
legendariske fotografen August Sander har fått en egen 
utställning i utställningen. Här ingår mer än 250 bilder 
från hans gigantiska dokumentationsprojekt ”Menschen 
des 20. jarhunderts”. Överväldigade av intryck och nya 
perspektiv kände många att den här utställningnen gav 
mersmak och många nya insikter. 

För Akvarellmuseets vänner/Carl-Axel Lago

Konstresan till Köpenhamn-Louisiana
3-4 december 2022


